
Recebido em:
25/07/2017

Aprovado em:
25/07/2017

Editor Respo.:
Veleida Anahi

Bernard Charlort
Método de

Avaliação: Double
Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

PAPÉIS SOCIAIS DESEMPENHADOS POR MULHERES EM CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR

ELZA FRANCISCA CORRÊA CUNHA
ISABELA DOS SANTOS
CARMELITA RIKELLY SANTOS DE SOUZA

EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO

Este trabalho investigou os papéis sociopolíticos desempenhados por mulheres moradoras em um conjunto
habitacional popular. Foram investigadas 20 mulheres, selecionadas por conveniência. Foi utilizado um roteiro
de entrevista semiestruturado. As duas categorias analisadas foram: Papéis sociais desempenhados por
mulheres e Opiniões sobre mulheres na política. Os dados sociodemográficos foram tratados pelo aplicativo
SPSS-20 e os subjetivos interpretados pela Análise do Discurso. Quanto aos papéis desempenhados, a
maioria das participantes apontou e mostrou-se satisfeita pelas tarefas domésticas que desempenham em seus
lares e afirmou não exercer nenhum papel político e nem desejar exercê-lo. As entrevistadas mostraram-se
insatisfeitas com as lideranças femininas, por outro lado, afirmaram ter admiração pelos papéis políticos que
essas mulheres desempenham.

ABSTRACT

This work investigated the sociopolitical roles played by women living in a popular housing complex. Twenty
women, selected for convenience, were investigated. A semi-structured interview script was used. The two
categories analyzed were: Social roles played by women and Opinions on women in politics. The
sociodemographic data were treated by the SPSS-20 application and the subjective ones interpreted by
Discourse Analysis. As for the roles played, most of the participants pointed out and were satisfied with the
domestic tasks they perform in their homes and stated that they had no political role or desire to exercise them.
Respondents were dissatisfied with women&39;s leaders, and on the other hand, they claimed admiration for
the political roles these women play.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo foi investigar os papéis sociopolíticos que mulheres moradoras em um conjunto
habitacional popular de Aracaju desempenham. O artigo se refere aos resultados de projetos de pesquisa e
extensão, que vêm se desenvolvendo desde 2014, no referido conjunto e tem contado com apoio das
Pró-Reitorias de Extensão Comunitária e de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe.

A construção da identidade de homens e mulheres tem se configurado historicamente na base de separação
entre as esferas pública e privada, onde as atribuições de papéis, atitudes e valores são definidas segundo os
supostos modelos que estabelecem estereótipos masculinos e femininos. Contudo, de acordo com
Corrêa-Cunha e Meneses (2016), as mulheres iniciaram um processo de crítica às concepções da rígida
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separação, especificamente das esferas sociais segundo características inerentes aos sexos. Na diversidade
das lutas, travadas pelo setor feminino, especificamente no Brasil, os autores apontam que a despeito de
significativos ganhos, na esfera política, algumas conquistas têm mascarado uma histórica guerra ainda a ser
vencida.

Segundo Da Silva e Castilho (2011) a trajetória da mulher no Brasil também vem sendo construída pela
demarcação sexual do espaço público e privado. Antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era
impensável a ascensão de qualquer mulher nos postos de liderança política. Na segunda metade do século XX
por meio do movimento feminista pode-se ter a percepção da feminização do poder como processo histórico da
conquista feminina no acesso às estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais. Na contemporaneidade,
apesar da mulher ocupar cada vez mais os espaços públicos, na qualidade de “trabalhadora extradomiciliar
como co-provedora ou provedora do grupo familiar”, os papéis construídos e demarcados socialmente de
homem e de mulher - mãe-cuidadora e homem-provedor-, ainda remetem à presença feminina na ocupação de
espaços nas áreas da assistência social, saúde, educação ou meio ambiente. Apesar das mulheres brasileiras
serem mais da metade da população e do eleitorado, com maior nível de escolaridade e representando quase
a metade da população economicamente ativa, apresentam uma sub-representação política.

Historicamente, a política que tem se constituído como um território masculino, a ausência das mulheres foi
percebida como fenômeno natural ao longo dos séculos, sendo-lhes imputadas características intrínsecas,
predileção pelo espaço doméstico, e o desinteresse pelos negócios públicos ou a racionalidade inferior. A partir
do século XX se tem outra perspectiva das mulheres com a extensão dos direitos políticos, votar e ser votada
(MIGUEL, 2009).

Alguns autores explicam a importância da presença da mulher na esfera política a partir dos seguintes
argumentos: sua presença demonstra uma mudança de cultura na sociedade que vota na mulher e tal
presença, mesmo que distante das lutas feministas torna-se um espaço inicial para essas lutas (PINTO;
MORITZ, 2009 citado em SILVA & CASTILHO 2011). Existe, segundo essas autoras, uma forte influência da
visão patriarcal que diferencia os gêneros, especialmente no que se refere às esferas pública e privada. Assim,
a participação pública da mulher, principalmente na política, ainda é incipiente e gradual. Elas destacam que
como os limites da inclusão no mundo da política, pelos setores femininos, estão ligados às responsabilidades
nas atividades da vida privada, pelos trabalhos domésticos e administração do lar, pode-se considerar que as
mulheres ocupam, mais que os homens, uma grande parte de seu tempo diário a esses afazeres. Em seus
estudos, Silva e Castilho, (2011) defendem que as mulheres, para terem maior tempo de dedicação política,
socialmente, faz-se necessário serem construídas novas relações sociais entre os gêneros.

No Brasil, um importante avanço das lutas feministas foi a instituição da Lei de Cotas nº 9.504, de 1997, que
determinou a obrigatoriedade dos partidos políticos preencherem suas listas de candidatos com um mínimo de
30% para ambos os gêneros. Tendo em vista a histórica sub-representação política das mulheres, acreditou-se
que os resultados da referida lei pudessem melhor contemplar o universo feminino. Contudo, os mecanismos
adotados não têm conseguido resolver o problema da desigualdade de gênero na política, apesar de as
mulheres serem maioria na população e no eleitorado brasileiro, respectivamente 51,04% (IBGE, 2010) e
51,9% (TSE, 2008).

De acordo com Sacchet (2009) a participação das mulheres em processos de tomada de decisão, tanto
naqueles ligados à iniciativa privada quanto naqueles ligados a cargos públicos, ainda não se encontra em um
patamar que faz jus as lutas femininas. No nosso país, apesar da adoção de cota de gênero para cargos
legislativos, conforme as pesquisas apontam, não houve um aumento proporcional no número de mulheres
eleitas nos âmbitos municipal, estadual e nacional (CORRÊA-CUNHA & MENESES, 2016). Ressalta-se que o
Brasil é um dos países da América Latina com índices mais baixos de representação de mulheres em cargos
legislativos. Esta constatação contraria o poder organizativo e articulatório dos movimentos feministas no país.
Esse é considerado um dos mais bem articulados e influentes movimentos de mulheres da América Latina e a
ele é atribuído um número de conquistas no âmbito das políticas públicas do Estado (SACCHET, 2008a). Há
um consenso intuitivo de que as mulheres são maioria dos membros ativos de movimentos sociais.

MÉTODO
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Foram investigadas 20 mulheres, selecionadas por conveniência, todas moradoras em um conjunto
habitacional popular. A coleta de dados foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2017. As mulheres eram
abordadas e solicitadas a participarem da pesquisa e as que aceitavam, assinavam o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), cujos objetivos e princípios eram explicados pelas pesquisadoras.

Foi aplicado um roteiro de entrevista com cinco blocos de questões, entre os quais se indagou acerca dos
papéis sociais que as entrevistadas desempenham em casa e na comunidade e a concepção delas sobre as
mulheres que exercem cargos políticos. As respostas subjetivas foram gravadas em áudio e transcritas na
íntegra. Os dados Sociodemográficos foram tratados pelo aplicativo SPSS-20 e os subjetivos interpretados
pela técnica da Análise do Discurso, segundo Rocha Coutinho (...).

Caracterização Sociodemográfica da Amostra

A idade média das mulheres foi 32 anos, o tempo médio de anos estudados 7,5 e o tempo médio de moradia
na comunidade foi 9,7 anos. Dentre as participantes, 40% declaram renda familiar abaixo de um salário mínimo
(SM) e 40% um SM. Em relação à situação profissional, 10% trabalhavam dentro e fora de casa e 90% se
afirmaram donas de casa. Entre as entrevistadas, 70% eram solteiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as categorias reveladas pelo estudo, este trabalho analisou os Papéis sociais desempenhados por
mulheres e Opiniões sobre mulheres na política.

Papéis sociais desempenhados por mulheres – Nesta categoria as falas das participantes sinalizaram os
papéis sociais desempenhados por elas, na própria residência e os que são realizados na comunidade por
outras mulheres. Eis alguns relatos:

Eu gosto é limpar minha casa, ter tudo certinho. Ver tudo certo, tudo limpinho,
arrumado...Eu gosto de ser uma dona de casa (E. 5).

Eu gosto de ficar na minha casa cuidando do meu lar né Eu num gosto de tá pelo
mundo, pelas esquinas, eu num gosto de tá nas portas, num gosto. Quando meus
fios nasceu, me dediquei só a eles (E. 4).

Em consonância com essas falas, Paim (1995) observou que nas camadas populares, a maternidade é
considerada a experiência que garante o "ser mulher" em sua realização como sujeito desse universo simbólico
determinando sua função, status e posição social. Neste sentido, o lugar que a mulher ocupa na sociedade é
marcado pela construção social de seu papel social desempenhado na família. Embora suas contribuições
sejam vitais para a reprodução social, os dados censitários e domiciliares do IBGE descrevem as atividades
desempenhadas pelas donas de casa no âmbito residencial da família como “não econômicas”. As
considerações de Bruschini (1998), a respeito desse órgão oficial, apontou que ao afirmarem que a atividade
principal desempenhada são atividades domésticas, naturalmente, são classificadas como ociosas.

A participação das mulheres em espaços públicos e no mercado de trabalho muitas vezes depende da junção
econômica e um alto grau de escolaridade, visto que estes fatores contribuem para a contratação de serviços
domésticos. Em contraposição, para as mulheres que compõem as classes menos privilegiadas
economicamente o envolvimento em espaços públicos é mais improvável, pois elas se ocupam das atividades
domésticas (BRUSCHINI & RIDENTI, 1994). Ainda segundo elas, o tempo gasto com as atividades do lar,
diminuem o empreendimento das mulheres das classes populares em atividades públicas. Neste sentido,
pode-se entender a pouca confiança em si para desempenhar as funções políticas, apontadas por algumas
mulheres:

O que faço pela comunidade Eu não faço nem para mim quanto mais para a
comunidade (E. 4).

Não tenho papel político na comunidade e não gostaria de ter (E. 12).
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Segundo Castells (2002), os papéis sociais são orientados por instituições sociais e exemplifica: papéis de
militante política, trabalhadora, mãe, vizinha e religiosa, entre outros possíveis de serem desempenhados por
uma só pessoa. Tendo em vista que os papéis sociais organizam funções, a sua importância para o
comportamento depende das negociações entre o sujeito e as instituições.

Em seus discursos, ao tentarem relacionar os papéis desempenhados com aspectos da realidade comunitária
as entrevistadas revelaram as condições do local onde moram, retratando o desgosto com a falta de estrutura,
a flagrante divisão geográfica social e o descaso das autoridades para com as necessidades dos moradores
dos conjuntos habitacionais:

Eu não gosto da falta de estrutura que a gente tem na comunidade, agora mesmo
a gente ficou sem recolhimentos de lixo, né E isso foi um transtorno muito pra
quem mora aqui. Eu já fiz três solicitações pra colocarem aí uma [coletora]. Se os
órgãos públicos olhassem mais pra a comunidade, isso resolveria muito. Então
acho que essa falta de olhar para as comunidades é muito chato (E.9).

Se a gente for analisar [XX] é dividida em duas partes, a parte de quem mora
perto da praia, que é a parte de quem tem dinheiro, e a parte de quem mora perto
da maré, que é que não tem dinheiro e que todo mundo tem medo (E.9).

Segundo Beverley (2012), esses depoimentos, vindos de moradores de lugares submissos às decisões
sociopolíticas demonstram a necessidade de novas formas de nos relacionarmos com o outro. A este respeito
podemos observar que por mais dedicada e ardorosa que seja uma liderança as necessárias transformações
coletivas não acontecem por sua obra e graça, mas necessitam da mobilização e dos esforços coletivos.
Gramsci (1999) assinala que as lutas comunitárias pelas demandas cotidianas ultrapassam os limites físicos e
incluem elementos de superação pessoal, ética e política, ao afirmar a necessidade de “travar uma ampla
batalha, que exige, em primeiro lugar, a compreensão crítica de si mesmo, a ser obtida através de uma luta de
‘hegemonias’ políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da política”
(GRAMSCI, 1999, pp. 103-104).

Pode-se observar, nas reivindicações feitas pelas participantes da presente pesquisa, que elas possuem algum
nível de crítica reflexiva quanto as suas ações no local de moradia e reconhecem o problema socioestrutural da
comunidade como parte da hegemonia política. Deve-se ressaltar que a Constituição de 1988, artigo 182
determina que "A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes".

O conjunto habitacional alvo deste trabalho faz parte das ações de urbanização da prefeitura municipal. No
entanto, a construção destas unidades mostra uma cidade dividida por classes sociais: nos bairros que
apresentam boa infraestrutura, é onde vive a população mais abastada; e em seus arredores, locais com áreas
deficientes de infraestrutura e serviços públicos, habita a população de menor poder aquisitivo (CARVALHO,
2013), como descreveu a participante (E.9).

Existem outras implicações que justificam a situação de moradia inadequada das populações de baixa renda.
Para Durham (2004), o agrupamento dessa população em bairros periféricos, tende a ser definindo a partir de
um projeto familiar de melhoria de vida. Inseparavelmente desse projeto, anda a melhoria do bairro, benefícios
que não podem ser obtidos por um único morador. A partir dessa perspectiva as ações conjuntas se tornam
necessárias para uma melhor organização espacial.

Na categoria referente às Opiniões sobre mulheres políticas, a maioria das entrevistadas revelou desconhecer
o trabalho executado pelas mulheres que realizam trabalho político, como expresso abaixo:

Porque eu não tenho muito contato com a política. Tem umas que sim. Outras
não. Só pensam em si próprias (E. 5).

Assim, acho muito legal porque tem muito aquela desigualdade ainda entre
homem e mulher. Muito preconceito ainda né Então por a mulher tá conseguindo
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ocupar esse espaço, é muito legal (E. 1).

Ah, acho que elas tem que ter muita opinião né Tem que ter força de vontade e tal
mas... (E. 7).

Eu tenho até um pouco de admiração porque eu acho que eu não ia aguentar
tanta pressão na minha cabeça não. Eu acho que o que faltou e falta numa boa
parte das mulheres é ter o pulso firme. Porque a gente, querendo ou não, às
vezes se desespera demais. Eu admiro as mulheres que estão aí na política. (E.
9).

Conforme Goldberg, Baptista, Barretto, Menezes e Arruda (2013) tradicionalmente, a mulher tem sido reduzida
ao nível objeto do qual o homem é sujeito, o que significa que a condição da mulher tem sido a condição de um
ser relativo. Considerando que a organização da sociedade, há muito, se estruturou com base numa divisão
sexual de tarefas, uma separação entre o que é tido como doméstico (privado) e o que é considerado público,
a mulher ficou destinada à função reprodutiva, enquanto ao homem foram destinadas tarefas produtivas. Com
o aparecimento da sociedade capitalista, essa separação tornou-se mais crítica, essencialmente competitiva, e
na qual existe uma incapacidade permanente de absorção plena da força de trabalho de seus membros.

Segundo Goldberg et. al. (2013), ao citar Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A
mulher não se submete ao homem por natureza, pois tanto a obediência quando a desobediência são-lhes
igualmente naturais, enquanto igualdades possíveis. A seleção de uma ou de outra constitui um problema de
escolha e, portanto, uma questão cultural e não um determinismo fatal.

A partir de meados da década de 1990 as mulheres, dado o papel social que tendem a desempenhar junto a
suas famílias e comunidades, passaram a ser consideradas protagonizadoras do desenvolvimento social.
Como assinala Molyneux (2002), as mulheres são importantes para mobilizar os tipos de capital social que as
agências de desenvolvimento e os governos consideram importantes para seus programas de alívio da
pobreza e desenvolvimento comunitário. Argumenta ela que essas práticas sociais não podem ser
consideradas um substituto para a necessidade de iniciativas econômicas do Estado, e também não devem ser
adotadas, sem uma reflexão crítica acerca das suas possíveis implicações para a participação política de
ambos os gêneros.

Para Sacchet (2009) o papel social desempenhado pelas mulheres é considerado um recurso que pode gerar
desenvolvimento e beneficiar a sociedade como um todo. Contudo, ainda que os programas contribuam para o
desenvolvimento econômico e social das mulheres, eles podem legitimar o discurso tradicional acerca de
papéis sociais de gênero e implicar em uma apropriação do tempo e do trabalho das mulheres pobres
(SACCHET, 2009). Fazendo-se necessário que seja considerado o custo destas atribuições.

CONCLUSÕES

A partir das análises das categorias Papéis sociais desempenhados pelas mulheres e Opiniões sobre mulheres
políticas, pudemos observar que as mulheres investigadas ainda se dedicam prioritariamente aos afazeres
domésticos e não se dedicam às atividades políticas.

No que se refere à categoria Papéis sociais desempenhados pelas mulheres foi destacado principalmente a
maternidade, sendo esta considerada uma experiência que garante a realização da mulher enquanto sujeito,
assim como sua função e papel desempenhados na família. Atrelado à maternidade, destacou-se a importância
das atividades domésticas. Ao falarem dos papéis sociais desempenhados pelas participantes e por outras
mulheres da comunidade, algumas assinalaram a ineficácia na luta pelas condições de infraestrutura física e
social e o desgosto com as autoridades, pois estes, segundo elas, deveriam amenizar o desconforto da
comunidade.

Em relação às Opiniões sobre mulheres políticas, a maioria das entrevistadas afirmou que não exerce nenhum
cargo político, mostrando desmotivação em exercê-lo. A maioria demonstrou insatisfação com as lideranças
femininas, porém afirmaram admiração pelos papéis que as mulheres políticas desempenham.
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Por fim, acredita-se que este trabalho possa contribuir para possíveis investigações sobre o exercício do papel
social feminino na política e assim fomentar discussões sobre o empoderamento das mesmas.
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